
DUURZAAM
VOORUIT!

16

Kris Degroote
PLAATS 16

herne.cdenv.be



“Naar een duurzaam Herne, met alternatieve 
energie! Begin klein en neem wat meer de fiets.”

Jean-Marie Dierickx

Kris 
Degroote

45 jaar
Rendries 16, 1540 Herne
0478 23 35 54
Kris.Degroote1@telenet.be

Gehuwd en papa van David
Licentiaat  TEW
Adjunct-secretaris bij de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven

1. Kris Poelaert
2. Carina Ricour
3. Lieven Vandenneucker
4. Patrick De Vos
5. Sandra Dero
6. Lieven Vandenbroeck
7. Vanessa Van Hende
8. Paulette Debock
9. Eric Eeckhoudt
10. Sonja Van Den Bossche
11. Brent Roobaert
12. An Deleye
13. Nicky D’Handschotter
14. Frank Nevens
15. Veerle Van der Steen
16. Kris Degroote
17. Lieven Snoeks

Je kan op meerdere kandidaten stemmen 
binnen dezelfde CD&V-lijst.
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Misschien kent u mij als voorzitter van DIENSTEN-service Herne (opgericht 
in 2009, stelt vandaag 30 huishoudhulpen tewerk bij een paar honderd 
gezinnen en baat een strijkwinkel uit), als voorzitter van het vroegere 
PWA, als zanger bij het Legatokoor, als bestuurslid van KWB (organisator 
acties “samenaankoop” stookolie, isolatie, zonnepanelen, superisolerende 
beglazing…), als lid van de Ouder- of Kerkraad…

Als economist ben ik mij als geen ander bewust van de grote uitdagingen 
(vergrijzing, energietransitie, digitalisering…) die op ons afkomen… Een stem 
voor “Duurzaam vooruit” betekent dat jij net zoals ik wil investeren in :

>> Een beter leefmilieu voor onze (klein)kinderen,  met eigen alternatieve 
energieproductie, 

>> De opvang van de gevolgen van klimaatveranderingen, in het bijzonder 
voor de landbouw, 

>> Gedragswijziging (energieverbruik, voedingsgewoonten,   
afvalvermindering),

>> Delen van goederen en diensten in plaats van alles te moeten aankopen,
>> Slimme afhaalpunten in plaats van thuisleveringen,
>> Duurzame kansen voor ondernemers, kwaliteitsvolle jobs  
>> Een versnelde elektrificatie van het wagen- en fietspark, 
>> “Zeer duurzame” woonprojecten die betaalbare huisvesting verschaffen aan 

jonge gezinnen en senioren, prioritair door verdichting in de dorpscentra,
>> Een verhoging van de financiële draagkracht van Herne

Nu investeren in een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen



SAMEN VOORUIT

Burgemeester 

Kris Poelaert
Gemeente plaats 1
Provincie plaats 3

Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne


